
LETNÍ TÁBOR 2021
Poradní skála duní ozvěnou, prérií se dere život. Lakotové procitají, velký šiyó v mocných rukou, 
věčným tónem z hlubin země, srdce táhne k východu. Giči Manitu, on veliký, svolává si lidské 

rody, bojovníky volá v radu. Giči Manitu, on veliký, čeká…

Milé děti, vážení rodiče,
naše situace je vlastně obdobná jako v loňském roce. To znamená, že nejsme schopni jistě 
říci, zda tábor bude nebo nebude. Přesto jsou přípravy již v plném proudu a my věříme, že 
se vše podaří a stejně jako každý rok si užijeme 12 dní v našem indiánském ležení. Budeme 
rádi, když budete stejně optimističtí také vy.

Pořadatel: Spolek Katolického domu v Křižanově
Termín tábora: 12.-23. července
Cena: 2500 Kč (v případě, že se táboru účastní více dětí z jedné rodiny, je cena za jedno dítě 2200 Kč)

Tábor je určen pro děti, které ve školním roce 2020/2021 navštěvují 3.-7. ročník ZŠ.

Pokyny pro odevzdávání:

Řádně vyplněnou přihlášku odešlete na adresu:
Anna Pekárková
Vídeň 8
594 01 Velké Meziříčí

Přihlášku je nutné odeslat nejpozději do pátku 14. května. Zároveň je třeba mít na zřeteli, 
že tábor má omezenou kapacitu, proto se může stát, že vaše přihláška nebude přijata ani 
při dodržení řádného termínu. S vyplněním a odesláním přihlášky proto neváhejte. Zároveň 
s odesláním přihlášky je nutné také zaplatit nevratnou zálohu 500 Kč.1 Tuto částku zašle-
te na účet: 224650678/0600, jako VS uveďte jméno a příjmení dítěte a rodné číslo. Aby byla 
přihláška přijata, je třeba zaplatit tuto zálohu nejpozději tři dny po odeslání přihlášky.

Další informace, které souvisí s přihlášením vašeho dítěte na letní tábor, vám budou sděleny 
e-mailem. Může se totiž stát, že budeme muset vyžadovat některá potvrzení nad rámec těch, 
která jsou běžně nutná pro účast na letním táboře. Jistě však bude třeba opatřit dítěti posu-
dek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě, který vám 
vystaví obvodní lékař. Protože je doba složitá, nebudeme ho vyžadovat spolu s přihláškou, 
ale bude se odevzdávat později.

Pokud máte jakýkoli dotaz, neváhejte se obrátit na nejzodpovědnější osobu v našem táboro-
vém kolektivu – Annu Pekárkovou.

 • tel. +420 732 166 695
 • e-mail: pekarkova.anna.marie@gmail.com

1 V případě, že se tábor neuskuteční z důvodů mimořádných opatření, se záloha samozřejmě vrací.



Závazná přihláška dítěte

(vyplňujte HŮLKOVÝM písmem, abychom to přečetli)

VŠECHNY POLOŽKY JSOU POVINNÉ!

Jméno a příjmení:……………………………………………………………………………….
Datum narození:………………………………………………………………………………....
Bydliště/ PSČ……………………………………………………/…………………………........
Chodí do …………… třídy
Rodné číslo dítěte: …………………………….
Jméno otce: ……………………………….. Jméno matky: …………………….…………
Tel.: …………………………………………. Tel.: …………………………………………...
E-mail:…………………………………….… E-mail:……………….……………………......
Výška/hmotnost: ……………………../…………………………..
Bylo již někdy na táboře?      ANO - NE
Velikost trička?      XS – S – M – L – XL

Vyjádření rodičů k zájmům, povaze a chování dítěte:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

U svého dítěte upozorňuji na (náměsíčnost, strach ze tmy a jiné):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… …………………………………...

Dítě má alergii na:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
 
Dítě užívá pravidelně tyto léky:

Dítě je: plavec – začínající plavec – neplavec – bojí se vody

Další důležitá sdělení o zdravotním stavu (časté nachlazení, bolest hlavy a jiné)
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

Dne: ………………………………

Podpis zákonného zástupce, který přihlášku podává ……….…………………………………

Název
 …………………………….
 …………………………….
 …………………………….
 …………………………….

Dávkování
 …………………………….
 …………………………….
 …………………………….
 …………………………….


